
UCHWAŁA NR LV/380/18
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU

z dnia 30 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr LIV/369/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 czerwca 2018 r. 
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994) w związku z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1298 ze zm.) Rada Miejska w Nowogrodźcu uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr LIV/369/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia z 27 czerwca 2018 r. 
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dlauczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 3. Z zastrzeżeniem art. 90d ust. 12 ustawy prawo do stypendium 
szkolnego ma uczeń, w przypadku którego miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie 
nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej, a jednocześnie w rodzinie tej występuje co najmniej jedna z następujących sytuacji: bezrobocie, 
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie 
losowe”.

2) § 4  uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 4.1. Miesięczna wysokość stypendium uzależniona jest od 
miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie i jest obliczana w następujący sposób:
1) o dochodzie do 150 zł – 120% kwoty zasiłku rodzinnego;
2) o dochodzie powyżej 150 zł do 230 zł – 100% kwoty zasiłku rodzinnego;
3) o dochodzie powyżej 230 zł do wysokości dochodu, o którym mowa w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej – 80% kwoty zasiłku rodzinnego;
2. Wysokość stypendium ustala się z zaokrągleniem do pełnych złotych w ten sposób, że do 49 groszy 
pomija się, natomiast 50 groszy i więcej przyjmuje się za pełną złotówkę.”

3) W § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Stypendia szkolne przyznane w formie pieniężnej, o których mowa 
w § 5 pkt 1-3 wypłacane będą gotówkowo lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
wnioskodawcę.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej
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